ZÁPIS
z jednání Koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ
Místo: Kancelář starosty OÚ Modrava
Datum a čas: 7. 11. 2017, 9:00 – 11:00 hod.
Přítomni: Vítovcová, Vostradovský, Hrazánková, Schubert,
Svoboda, Bejvl, Rada, Tachovský; host: Kolář, Kutálek, Hladký
Program:

Veselý,

Křovina,

Zahájení
Putování bez hranic srdcem Evropy – info o projektu
Zpráva dodavatelů a prezentace plnění zakázky „Webový portál
Šumavy a Bavorského lesa“ – Mgr. Pavel Hladký, Popis turistických
stezek a území mikroregionu – Petr Kolář
Informační platforma obcí Šumava – Bavorský les – Mgr. Pavel Hladký
Schválení práce
Turistická destinace Šumava
Návštěva českých starostů v Bavorsku
Různé
Závěr

Realizace projektu Putování bez hranic srdcem Evropy
KR MŠZ bere na vědomí informaci koordinátora o průběhu projektu Putování bez
hranic srdcem Evropy.
Zpráva dodavatele a prezentace plnění zakázky „Webový portál Šumavy a
Bavorského lesa“ – Mgr. Pavel Hladký
Zpráva dodavatele a prezentace plnění zakázky “Popis turistických stezek a
území mikroregionu“ – Petr Kolář
Zpráva o plnění zakázek „Zázemí stezek“ a „Relaxační prvky – Hadí stezka“
Info koordinátora – na obě zakázky bylo ukončeno výběrové řízení a byly podepsány
smlouvy s dodavateli.
Zpráva o plnění zakázky „Repliky historických staveb“
Info koordinátora – VZ byla ukončena zadavatelem z důvodu nejasností v rozpočtu a
popisu staveb. V současné době projektant upravuje rozpočet i popisy a VZ bude
během listopadu znovu vypsána.
Informační platforma obcí Šumava – Bavorský les – Mgr. Pavel Hladký
Mgr. Pavel Hladký představil návrh řešení. Koordinační rada s představeným
návrhem souhlasí a pověřuje koordinátora dalším jednání a Mgr. Hladkým o
podmínkách spolupráce.
Pro: 10
Zdržel se: 0
Proti: 0

Schválení pečovatele


Koordinační schvaluje činnost Ing. Jaroslava Tachovského, jako pečovatele
MŠZ za rok 2017. Koordinační rada schvaluje předložený Předávací protokol
o práci pečovatele a pověřuje Ing. Schuberta jeho podpisem jménem MŠZ.
Odměna pečovatele bude vyplacena dle mandátní smlouvy ze dne 12. 12.
2016.
Pro: 10
Zdržel se: 0
Proti: 0

Turistická destinace Šumava
KR MŠZ bere na vědomí informaci koordinátora o průběhu jednání MŠZ s Plzeňským
krajem.
Návštěva českých starostů v Bavorsku
Vzhledem ke kolizi podzimního termínu s jinými akcemi byla návštěva přesunuta na
jaro 2018.
Různé
Zapsal: Ing. Tachovský

Ing. Antonín Schubert

Ing. Jaroslav Tachovský

